
 وأهمية المشاركة في عملية التصويت تسجيل الناخبين عمليةيمارسوا   (MSTCطلبة هيوستن )   

 

الفتات الوطنية حيث ال   مكتبة المدرسة يوم االثنين الى (MSTC)والتكنولوجيا رياضيات والعلوم للقدم طلبة  مركز هيوستن   

 .الناخبينستمارات تسجيل حيث إ السابقة  وبإتجاة األماكن المحددة

 عملية التصويت. وكانوا أيضا إجراءاتن أهمية التسجيل للتصويت وكيفية ، كان الطالب يتعلمومن دروسهم  وكجزء من 

نضم إليه ريتشارد إالذي و -Mi Familia Vota (MFV )) الجمهور الرئيسي للمؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه  يشكلون

 سيلفيا غارسيا،  والسناتوروالية تكساس روالندو بابلوس سكرتير و  ( HISD)التعليمية  ةم على المنطقىاالمشرف الع كارانزا،

 .مبادرة تسجيل الناخبين في المدارس الثانويةالذين أعلنوا 

قط ف على استعداد للنجاح في الكلية أو المهنالعالم وهم نسعى ليس إلرسال خريجينا إلى ( HISDنحن في المنطقة التعليمية )"

يفهمون مسؤوليتهم المدنية ويشاركون فى و صالحينرسالهم ليكونوا مواطنين إلنسعى جاهدين وإنما  ضاف "أكارانزا. وقال "

 ."المشاركة فيها والتصويت  العملية التى يجب على كل واحد منا 

 041ن انوية، تعهد أكثر ميوم الثالثاء هو اليوم الوطني لتسجيل الناخبين، ومن خالل مبادرة تسجيل الناخبين في المدارس الث

 لمسجلي الناخبين في  كبديل والية تكساس لضمان أن مديري المدارس الثانوية يعملون على المدارس في من المشرفين

 قتراع لمنح الطالبإكمراكز   والا أان مكتبه ينظر الى المدارس الثانوية  سكرتير الوالية . وباالضافة الى ذلك، قالمدارسهم

 .للتصويتفرصة كبيرة 

  ."فهذه هي أفضل طريقة للمساعدة في خدمة مجتمعكم  بشكل جيد ومشاركين متعلمين ايقول بابلوس: "عندما تكونو

   7فى انتخابات  بصوتها، انها متحمسة للتسجيل واالدالء عاماا  01 يوم الثالثاء  ستبلغ  التى  جياكو كانو، الطالبة المتقدمة وقالت

 .نوفمبرتشرين الثاني/

 هم" من الم تيصوتوا وال يسمع صوتنا". واضاف آلعندما كانو: "عائلتي من أصل إسباني، ورأيت ما يكلف عائلتي  تقالو

 ."ان نبين ان لدينا صوتا  ،لي   بالنسبة

ن الجهود المبذولة على مستوى الوالية لتسجيل أتكساس ( في والية  Mi Familia Vota )وقال كارلوس دوارتى مدير

 .نتخاباتإلمر حاسم لزيادة المشاركة فى اأالناخبين 



فى المائة فقط من  42.44كانت  6102وقال دوارتى ان "نسبة مشاركة الناخبين فى تكساس فى االنتخابات الرئاسية لعام 

ن ديمقراطيتنا، ومن المهم أن نرسخ ثقافة التصويت بي الحلقة الكبيرة في السكان الذين بلغوا سن التصويت". "التصويت هو 

 ."شبابنا

للمساندين أيضا ويمكن  NationalVoterRegistrationDay.org .يمكن لألمريكيين التسجيل للتصويت عبر اإلنترنت في

 سبتمبر من خالل البحثأيلول/   62يوم  التواصل اإلجتماعي  خالل وسائلمن  تسجيل الناخبين ل نشاط اليوم الوطنيمتابعة 

 .NationalVoterRegistrationDay# في 

 

http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=%2Bdu7sJaY23OO%2BqQ6mC2QqglzHYl8onDna9bYv0z8S%2B2c1yLWI1mxfneNja%2FaGtFE0r7uhf7S63K13V5X2b90AG0UrLT0%2FfjdPUwygR6GtFh6IjJIdkfaIOQNQFvr0398&G=0&R=www.NationalVoterRegistrationDay.org.&I=20170922182215.0000001400c8%40mail6-59-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5YzU1NGQ0OGY4OGExNTViZmU3ZjA5Yzs%3D&S=W_3CpNgDbT9OUBkGN4MSOD4AiZTlGrF16nakcnbNzAg
http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=%2Bdu7sJaY23OO%2BqQ6mC2QqglzHYl8onDna9bYv0z8S%2B2c1yLWI1mxfneNja%2FaGtFE0r7uhf7S63K13V5X2b90AG0UrLT0%2FfjdPUwygR6GtFh6IjJIdkfaIOQNQFvr0398&G=0&R=www.NationalVoterRegistrationDay.org.&I=20170922182215.0000001400c8%40mail6-59-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5YzU1NGQ0OGY4OGExNTViZmU3ZjA5Yzs%3D&S=W_3CpNgDbT9OUBkGN4MSOD4AiZTlGrF16nakcnbNzAg

